
läríos mínimos. 'Na quar
ta-feira, a Comissão Mu
nicipal de Habitação reu
niu-se com técnico da Co
hab e com construtoras
de Jaraguá do Sul, para

:

explanação' do' programa
e os procedimentos a se
rem adotados nesta nova
.sístemátíca, vista como
menos burocrática, onde
as construtoras adquirem
OS terrenos, dão-lhes a

ínfre-estrutura, cons
trôem as casas pelo Sis
tema Financeiro da Ha�
bítaeão e as passa para
a Cohab negociar com
os mutuários.

laraguá do ,Sul-SC, de 21/02 a 04/03/1988 _ Ano 69 _ n{t 3.416 -. éz$ 20,OÓ

o coordenador estadual
da Secretaria Especial de
Ação Comunitária (SE-AC)
Leonardo' Quadros Filho,.
explanou terça-feira à,

noite, no Sindicato do
Vestuário, toda a siste
mática do Programa Na
cional do Leite, que vai

contemplar, numa primei
ra etapa, em Jaraguá do,

- A exemplo de todo o

País, Jaraguá do Sul tam
bém engajou-se na Cam

panha S.O.S· Rio _ Acre,
de ajuda aos flagelados
das enchentes, que sofrem
com o desabrigo e mor

tes causadas por desmo
ronamentos e pela ação
das águas. Coordenada
pela UCltE (Fone 72. ia
55). com a participação
das demaiS, entidades,
clubes de serviços, igre
jas, a campanha objetiva
'arrecadar príncípalmente
alimentos não perecíveis,
como leite em pó, enla
latados, massas, bolachas,
material de limpeza e,

ainda. colchonetes, co-

bertores,
' 'fraldas e me-

Sul, mil famílías carentes,
com a entrega diária de

, mil litros de leite, para
atender crtanças na faixa
etária de O a 7 anos. A
renda familiar" para se

'habilitar ao benefício, é
de no máximo dois salá
rios mäümos, o que fo

ge da realidade jaragua
ense, onde a renda per-

dieamentos de primeiros
socorros.

A S·O·S. Rio _ Acre
foi deflagrada lia quarta-.
feira, permanecendo até
o dia 2 de março- As
doações poderão ser fei
tas nas escolas das redes
municipal e estaduàl, nos

supermercados, ou no

posto central de recepção,
instalado, junto ao pavi
lhão de festas da Matriz
São Sebastião. Neste fi
nal de semana, as escolas
farão plantão para o re

cebimento das doações.
Voluntários podem se a

presentar na UCRE, que
coordena toda'a campa
nha de solidariedade.

Jaraguá do Sul -é o segundo munlclpio do
Estado a municipalizar a educaçãÓ. O convênio
,foi assinado no día 22. Leia detalhes na página
três. ....

mílías beneftcíadas, "não
apenas duplicá-lo,

:

mas;
até mesmo quadruplícá
lo", a médio e longo pra
zo.

CASAS: MUITA
PROCURA

'. Foi grande a procura de
Informações e cadastra
mento söcío-econômíco no
decorrer da semana, pa
ra observar a demanda
de ínteressados em' ad
quirir, casa própria pelo
sistema Cohab, O levan
tamento está sendo feito
na Prefeitura, até o dia 4
de março, assim como na

Weg, Marisol, Kohlbach.
Malwee, Menegottí, In
dústrias Reunidas e João'
Wiest, para funcionários
destas empresas.

A renda familiar, para
o cadastro, é até 10 sa-

Timhila para salvar Hospital Jaragua

Feri inserev,l· para 'pós -graduação

Programa 'do le'ile inicia em ßlarço� Procura par casas é ,grand�
capíta é elevada. I

-

O levantamento e ca

.destremento . das benefi
ciárias será feito por vin
te .líderes comunitários ,

que elencarão, cada qual.
50 famílias carentes den
tro dos critérios

-

estabele
cidos pelo Programa. As
famílias beneficiadas' i
rão receber tickets, im

pressos pela Casa da Mo-

J
'

,

II I ddR· eda, para troca 'por 'tim

aragua SO.corre age a os o' 10,' litro de leite em qualquer
supermercado, padaria
ou mercearia, diariamen-.

,
te.

A implantação oficial
do Programa der-se-á no

día 4 de março. com a

presença dos líderes co

munítáríos, renresentan
, tes de grupos de famílias
e autoridades constitui
das. Consoante o prefeito
Durval Vasel. pretende-se
elevar o número de- fa-

A Comissão encarrega
da do planejamento de
ampliação do Hospital e

Maternidade Jaraguá, es

teve reunida .no día 22,
dando importantes avan
ÇOs nas,' programações
que visam angariar íun
dos para as obras daque
le . nosocômío, Um dos

O Centro de Ensino Su- tar o currículo, fotocópia itens para arrecadação de
_ perior da Fundação Edu- do diploma de graduação, fundos é a intrtituição de
cacional Regional, Jara- histórico, escolar e pre- uma tômbola. que já es

guaense mantem abertas enchimento do formulário, tá sendo regularizada
até 8 de março, as ins- próprio. "junto a Receita Federal .

crições para o curso de As primeiras adesões à
pós-graduação. em "Espe- Para 1988, a PERJ tem _meritória iniciativa já A Comissão Centra� é
cialízação em Economia programado Quatro cur- começaram a aparecer. ,fo1lJl1ada, por Werner
Empresarial", que será 'sos de pós-graduação: Pé- A empresa Weg doou Schuster. Luiz Carlos Bo
ministrado por profesores dagogia, Economia Em- um automóvel Voyage 88 nílaurí. Valdir Berteldí,
da Universidade �ederal presarial e Administração e a Marisol também fez Ivo Konell, Pedro Níschí
de Santa 'Catarina. O (2), sendo que este últi- a doação de outros dez morí, Reiner Modro. Wal
curso inicia-se no dia 18 mo teve início na sexta- prêmios, ou sejam: mo- dyr Ribeiro, Rolf Horst,
de março, com aulas às feira, 26 de 'fevereiro, com tocícleta Honda, video- Mauro Koch, João Nene,
sextas-feiras e sábados. 115 alunos. A informação cassete Sharp, TV li co- Norberto Knaesel. Bruno
Para a inscrição. os can- é da presidente da Fun- res 20 polegadas, refrige- Breithaupt e Hilário Dal-
didatos deverão apresen- dação, Carla 'Schreiner. j rador Consul 28� litros,

, mann., I

n�_��a���sü����=-�D�E�--�I�=R-"�'�A�M�-I�'-E-X-P-�-J-�-r-�-�c-�-�-����---TRÂNSITO NO MUNDO. FAÇAMOS ALGO PARA REVERTER O QUADRO.
'

, MovlmentaçãQ Industrial.

máquina de costura EI
gin com motor. forno e·

létrico Fischer automático,
lavadora \Müller, �ogão
Geral de quatro bocas e

bicicleta Monark para
senhora. A comissão já
tem conhecimento' que a
Prefeitura Municipal de
Jaraguá e a empresa Bre
ithaupt tbém se prontifi
caram a colaborar, para
que a ampliação do Hos- '

pital Jaraguá se torne
realidade.

lalle Nola,
** No dia 9 de março a
Comissão Central O�ga
nizadora da 24 Feira A
groindustrial de Guara
mirim; integrada '

pela
Prefeitura e ACIAG, vai
definir vários pOTIlÍenores
do acontecimento, mar
cado para o período de
25 a 28 de agosto, no
Parque Municipal de Ex
posições Manoel Perfeito
de Aguiar, localizado na

margem direita da 13R-
280, 'logo após a Malhas
Fruet.

'

** O Partido da Frente
Liberal realiza neste
domlligo, em todo o Pa
is, a Convenção l\tunlcl.
pai pára 'eleição dos mem
bros e suplentes dos DI
retódos. escolha doS de
legados e suplentes, e;'
Ielção da Executiva e
consulta aos fllladós so
bre coligação Partidária.
No dia 2 de mar�, em
Jaraguá do Sul, o PDS
r�:6ne o dlretódo, segundo
o seu calendádo de reu
nlões.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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t , -Recebemos e' agradece
imos o convite' da Comís
(são de Formaturaja .

de-
. rmais Formandos de 1987�
;dó Curso de Ciências Con
!'tábeis. da FURJ/FERJ.
[cuja solenidade acontece
!no día 12. de março. na
-�grejà . Evangélica Lute
�'rana. com culto ecumêní
[CÓ' às 19h4S e colação de
!grau às 20h30. 'São 48 a-

lcadêm.icos.
'

1 .. O Bons Cidade Indus
itriàl. em conjunto com a

;UCRE e' SJjCET, ultíma
a Campanha da Visão.
:qu� .serâ desenvolvida em

'ma,rç9 e abril e que val'
)at1�gil" ,a todos

.
os . afünös

[das redes' muníeípal e es.l
tadual, do pré a 8� série.
:e de alto alcance social.
Parabéns a Onívaldo Sta
heltng- e companheiros.
.. Q. Rotary Club de. Ja-

raguâ do Sui .que com-'
pleta 36 anos no, día 14'
d-e março, ina rceu, n�sti-:
vamente os 83 anos dei
Rotary Interriacíonal, ,hat
terça-feira, quando ho-.
menageou o associado e'

hoje Governador do Dís-]
trito 46S� Dr. Marlo Sou-'
sa, que 'participa há 261
anos de Rotary, sempre!
com frequência 100%.
. . A Miss Jarag'!lá Marga-'
ret

.

Denise Schmidt.� por:
smal lindíssima, já está;
inscrita para o Coneurso.
Miss Santa Catarina. 'mar
cado para 19 de março, na
Proeb. em Blumeneu.•No
final do imo passado; en
tre maís de 40- concorren
tes. Margaret fOI a terceí-

,Jóias, relógios, pulseiras, anéÜJ, al1anças,
pratana, artigos em ouro e tudo o mais para

. presentes na

Marechal . Deodoro 443 e' GetÚlio Var�as n" 9
ßelojoarléÍ avenida

I� João: : Ma,ria
'. o ponto' elegante de vestir' bem es seus.pím
ss, Agora- na Mareché;ll. D�Qdoro 819, a sua

'a,' sempre com as ültímas .novídades, Ó,

PélIa todas as ocasiões. jóias e relógios da

I
I

I.

-SEM1>RE-O MELHOR PRESENTE

Màréchal,FíàiiaJÍ& 29 _ fone 72 '1�11.

-,

"

,
,.

.

Dr. Valler'� Germano 'Oehren's

',Ua -CeI. ':Procópio Gomes de Qhve1r-a. 124,_'

fone 72-0209. _ Ja;�gu6 do Sul

CIRURGIÃO DENTIlSTA CRO-2446 .

,_0 R': .Jr. �,Pereira: Olive:irB
.' .... "

.

Laúro ,:Pereira_ :'Oliveira'-
dvu' �- érímlliâi ',.;_ Co�e�clal '_ irabaih�ta·

,

.' , 1
R· Walter Marquardt, :)';;6 _ fone (Res.) _ 1'2-2194

. . ... ",,,' .

� ", .' ,,"'. r: .;.� f �:.� . � !.
, Jaraguá do Sul. .

.

-

,

, .. .

.
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20h30 _ Osni Píncegher,
e. Mârcía Marlize Rozza.
Felicidades! .
. -Nossos cumprimentos,'

ra colocada no . Concurso 'Viagem Insólita". reu-
ao casal Leonardo (Anita)

de Rainha da Penatur. níndo respeitável elenco
Roos. pelos 25 anos' de

..O Patrão Augusto De- . do cinema americano-
vida matrímonísã, come-

. marchi, do CTG Laço Ja- .. A Rede Feminina . de
morados dia 23. Leonardo

,raguaense. convidando pa- Combate ao Câncer.
é o gerente- da Brasílauto,

ra o 30 Mini-Rodeio, nos marcou reunião com as
filial Jaraguá • e o acon-

dias 12 e, 13, de março, voluntárias para o dia 1�
tecímento será comemo

em sua sede campestre. de março, no auditório da
rado hoje, em Joínvílle.

O programa é extenso e Associação Comercial e
.. Visitaram a redação.

na área social. baile na Industríal, Com inicio às.
quarta-feira. o públíeítâ..

Sociedade Víeírense com' 9 horas ou às 14' horas.
río Waldyr Ribeiro e o

"Os Nativos" de São l'4i� A presidente Rosane Vai'
jornalista Nerval Perei

guel do 'beste;' O Rodeio' lattí conta com a presen- ra, grandes nomes da co

tradicional acontece em ça de todas. Assuntos 11m- munícação catarinense e

agosto. portantes na pauta. ,

que emprestam suas qua-
A Orquestra México .. O mestre Manequinha.

I1dades para o Grupo
Brass, de Concórdia. vai da Escola de Samba Es- Weg.
animar no día 26 de mar- trela D'Alva, via coluna.

. -Na área de comunica

eo, o balle de aníversâ- agradece as empresas.
ção, o matutino,A Notí

rio' do Clube ,At1étUco Prefeitura e Secet, pelo
cía. de Joinville. com

Baependi, marcando os apoio obtido para que pu-
pletou 65 anos' de funda

dez anos de instalação da desse desfilar no carna-
ção no dia 24 de íevereí

sede atuaI. O aconteci- val de' rua. Diz Mane- roo razão pela, qual diri
mento �. �servado ape-. quinha que apesar de pe- gimos a. nossa saudação
nas, para o qusdro asso- .quena, sua Escola. bem ou aos confrades ,

.

cíatíve e. o Ingressà cus- mal, nunca deixou de des.
. . Na. próxima semana•

ta Cz$ 200.00.' filar. No que tem toda dia 4. o jornalista Geral-.
..A partir deste sábado, razão. :, '

do José troça idade. Os

o Cíne Jarazuâ exibe "A ..Neste sábado, dia 27. amígos podem "puxar as

Pelada do Sexo". filme nà Igreja MatJ"iz. o ca- orelhas" do Geba, que
'nacional da pesada que samento de: 17h15 :_ A- completará 40 verões (di-
inicia às 22.horas com marildo (opes/Miriam go anos).
cenas de sexo explícito, Brandenburg; t8h _ Age- .. Circulando. 'com exce

Hoie também, a partir das nor Cardoso e Tereslnha lente apresentação' gréfí-
20h; . 'até' quinta-feíra.: de Fátima Martins e às ca e edítoríal, o Jornal

.•-:-------.__-.....;_.,......-----........_--------- Kohlhach. de janeíro/fe-

M"
- "",,' C·"

vereíro. Também crícu-
.

amae oruJa ����ia�. Breithaupt em

.

.

Seus f1lhos merecem. uma loja só para eles.
ROTARACT CÜJB

Leja Mamle Coruja o castelo de seu relzinho e
O Rotaract Club de Ja-

iaa Prlllcestnha,;. �xovals para bebê, roupas in- raguá do Sul. represen-.

fanto-Juvenls. pertumes.. bíjoutertas, artigos para
tado por quatro as�ocia-

pre8entes.
.

. dos àla ,1Sa'. ConferenCiá

Rua Bario do Rio Branco 168 _ Fone 72-0695 Nacional. em
.

Arapiraca
Alagoas. em Janeiro pas-
sado, inicia os p:t;!epara
tivos da 17a. Conferência

. Distrital do 0.465. mar

cada' para ö periodo de
15-a 17 de julho, em de
pendências do Sindicato
,do Vestuário. Da progra
ma prevê-se um baile de
encerramento' no Bae
pendi.
LUIS GUSTAVO

.

O casal amigo e leitor
da coluna :t:'lino (Allelize)
Schweitzer. curtindo '

o

filhinho Luís Gustavo.
nascido às ·8h40min· do
dia 19 de fevereiro. no

Hospital e Maternidade
Jaraguá. Veio fazer com

pánhia as irmãs Ana Pau
la e, Fernanda. Os nossos

:li ·.par,abéris.
e�tensiv6s aos

. ayos Eurico (Elizábeta)
,SChweitzer e Max (livi)

.. Lange, I

& Informações

:',

A 'ROUPA INFANTiL

A 'loja ideal .para a moda requintada de seus
pimpolhos.

..

•
�

'. 'o"�

·COl'inl)oso

. ,Ave,.nida "Getúlio Vàrgas. 97
/

Jaraguá do Sul

,

e na
,
-'

.�
,. M ÓVE'I-S

,

,

�,r�d�, 'a �preço de fábrica
Rua Ba:rãq-do' Rio- Branco. -72 FOQe 72�2487 Barão d9 Rio Branco', sala 4

:FONE: 72 .26Q7
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Municipalização atinge. 19 ·escolas Ir 900 'átunos ·nà primeira-efapa
ta Catärina .

à niti)iicipali�-'
zar o ensino rÓ,muito

.

em-·
bora o processo estivesse
sempre na frente. O prí
meíro foi São Miguel do
Oeste. (.
O prefeito Durval . Va

sel classificou de "histó-.
rico" o momento para a

educação, crendo que a

experíência seja válida
em todos os aspectos. O
convênio terá validade a

té 30 de janeiro de 1989.

O Governo do Estado,
através da Secretaria da
Educação e a Prefeitura
-Municipal de Jaraguá do'
Sul, assinaram na manhã
de segunda-feira, dia 22,
convênio que tem por ob
jeto a operacíonalização.

das ações que visam a·

munícípalízação do ensi
no de 10grau. proposta
pela municipalidade ja
raguaense, que póssibili
tará a agilização de todo
o desenvolvimento do en

sino no município. A mu-

nicipalização tem por fí
nalidade promover de for
ma gradativa a mumci

palização do ensino de 10

grau em Jaraguá do Sul;
assumir o atendimento da
demanda da. ma11'icula;

.

combater a repetência e

todas as causas de baixo
rendimento dos alunos;
proporcionar melhores
condições técnico-adminis
trativa-pedagógicas e fi
nanceiras da escola. de

10grau e. ainda, melho
rar. a .qualidade de ensino

PM realizará Campanha de Trânsito
Q Ten. . Rogério Luiz

Kumlehn. Comandante da
PM, na Associação Co
mercial, onde solicitou a

poio, informou que a cam

panha de caráter educati
vo tem por escopo cons

cientizar a comunidade
para o correto uso da via

pública e, para tanto, to
dos são convida�os-a .co

laborar. A campanha se

rá desenvolvida de '13 a
17 de marco e numa' eta

pa seguinte, pretende-se"
.

atingir as escolas notada-
mente para evitar o trân
sito de bicicletas sobre
as calçadas, que a polícia
pa ssará a, reprimir, para
d;m�nuir abuso, I·

O Comando da Polícia
Militar de Jaraguá do Sul
vaii lançar no mês de mar

,�o, uma campanha educa
tiva de trânsito, que ob

jetiva atingir o pedestre,
o ciclista; o motociclista e

o motorista, através de

panfletos", out-doors e

de uma "blitz educativa",
onde os condutores em

desacordo com a doeu

mentação é equipamentos
dos' vekulos não serão
multados, mas sim. ori

entados a cumprir o que
.

a leg�slação·· deteIimina.
Para tanto, haverá uma

identificação. o que per
mitirá, posteriormente- a

pM verificar e avalia:' o

resultado da. campanha.

Sistema energético receke melhorias
A partir de março" o

Serviço Social da Indús
tria (Sesi], iniciará aten
dimento regu:lar, durante
meio período, junto a .

APA:EI de Jaraguá do Sul,

para cuja entid.ade doou
um gabinete odontolégíco
e onde os industriários te

rão oportunidade de se

rem atendidos, evitando
desta forma o. deslocamen
to até o Centro de Atívi

dades, que para muitas

empresas fica "fora-de
mão", segundo' José Car
los Neves, que transmitiu
as íníormações. -

Nó próximo dia 7, o

Admínístrador Regional
.

da Celesc. Marcos Defrei
tas, estará ria Associação
Comercial e Industrial-

oferecido ..
O ato foi assinado pelo

prefeito Durval Vasel e

pelo secretário da Educa
,�ão Sylvio Sniecikovski,
na presença de prefeitos.
da microrregião, autori
dades educacionais, depu
tado Adernar Duwe, dr

. retores de escolas' e pro-
Iessores. São 19 escolas
em que foram transferi-

.

dos para a admínistração
municipal os encargos e

servtcos educacionais do
ensino de 10grau,

. onde
estudam maís de 900 a

lunos.

Para o secretário. de E
ducação de Jaraguá do
Sul. Balduino Raulino. a

assinatura do convênio
encerra a somatóría de
asforcos e discussões que
se arrastaram por quatro'
anos com- diversas enti-

. dades e que, agora, vai
se observar na prática o

processo, onde acredita
que a expenencia sairá
vitoriosa, beneficiando
Q'randemente o alunado.
Ne�te aspecto, a cada do
is meses. será feita uma

avaliarão, para observar
a melhoria do nível da
qualidade de ensine.

. Sylvio Sniecikoski. se-

cretário da Educação de
Santa Catarina, acredita'
no sucesso da proposta e

que' virá de - encontro à

qualidade e seriedade do
ensino que atual ad- .

ministração estadual quer
resgatar, colocando-o no

patamar de destaque em

que figurava há anos pas:
sados. De acordo com o

Secretário da Educação,
Jaraguá do Sul é o se

gundo município de San-

Treze de
•

maio'
O próximo dia 1�' de

maio será feriado nacio
nal .em comemoração ao

centenário da abolição da
escravatura no

: Brasil. A
tendendo exposição de
motivos, do ministro da
Cultura, Celso Furtado, o

presidente José Sarney
enviou .projeto-de-Ieí neste

.

sentido ao Congresso Na
.

cional. A informação foi

será feriado .

prestada pelo
.

secretário'
de imprensa .. do Palácio
do Planalto, Silvestre
Corgulho, que disse, ain
da, ser. o feriado· deste
ano especial, pois pela
'própria circunstância de,
sua comemoração, não
será incorporado ao ca

lendário normal de feria-·
dos.

VENDO MICRO _
T'RATOR E plCAPE

para elaboração de ma

pas municipais de. ocor
rências minerais, de jazi
das de areia .brita, argí
]0., etc-: mapas de contro-
"Ie de áreas de pesquisa
e mineração; mapas de O·

corrências de .áreas geo
tecnicamente instáveis e,

finalmente. execução de
um' plano Diretor de .Geo

Iozía e Mineração para
o município e acompanha
mento da evolução do Im
posto Único sobre Mine
rais, .no âmbito do muni-

Vende-se um Micro-Trator Tobatta, com apro
ximadamente 100 horas de trabalho (semi-novo}:
e, também, um Pi cape, 'ano 75, inteira. Tratar
na José Theodoro Ribeiro, 09.991 _ Junto a. fá:
brica de aguardente.

Jara·guá terá Plano Diretor de Recursos Mi.nerais
cípio

A Secnetaria designará
um geólogo e gerenciará
tecnicamente o desenvol-

. vimento 'do projeto, a-

través da Coordenadoria
de 'Recursos Minerais; ca

bendo. ao poder público
municipal 'fornecer condí-.
ções em termos de pesso
al, transnorte e materiais,
além . do- reembolso das

despesas de manutenção
e hospedagem do geólogo.

AI��gia.A Clinica
Dr�A,ntenio"Schmidt· ,

Formado pela Escola de Pós-graduação da pue Rio de Janeiro

O
�

CRIANÇAS E ADtJLTOS

Tratamento de Asma - Bronquite - Rinite ' Espirros, Coceiras nos olhos, nariz, oUl/idos
e gargar)ta - Tosse, Resfriados constantes, Sinusite alérgica.

Alergia da pele: Eczemas, urticárias' inchações, coceiras - picadas de insetos,
feridas na boca.

Alergia a ai imentos - medicamentos - ao sol e ao, frio.
'Erupções diversas.

Q Preparo de vacinas - Te�tcsAlérgic2s.

RIJa 7 dr. Setembro, 525- Fone (047'3) 22 5475

Blumenau SC
.

• ..-",
... '.I

.
-

. �

A Secretaria de Ciência,
e Tecnologia, Minas e E

nergia, firmou convênío .

• na sexta-feira .com a Pre
para discutir com os em-

feítura 'de .Iaraguá do
presáríos aspectos' ligados Stil, para a realização de
ao sistema energético do

mil levant.amento complemunicípio. Nesta área, a
.

to dos recursos minerais.'
Celesc energizou na se-

existentes. no município.
mana passada as lumíná-

O convênio tem a dura
rias· implantadas ao Ion-

cão inicial' de um ano .
e

go da BR-280, até a entra-
vai garantir a· cola

da da Façuldade, há anos
{ boração técnica na execu-

reívindicada- 'A iempre�a ç€io de um Plano de A-,
aprovou também diversos

poio na Área de Geologia
projetos do muräcjpto.

e Geotecnia à Prefeitura,'
. para obras nas' conheci-
das pontas-de-linha, onde
a rnunicipalidade paräci
pará para a concretização.
O total dos investimentos'
nos 25 projetosé de Cz$
1.283 iOOO,OO e o munící

pio tem outros 80 proje
tos para serem executa
dos.O custo é rateado equi
tativamente entre a Ce

lese e Prefeitura.

� .

.

,.,. . Escritório Wolff
Issesso.ria e Contabilidade
VALDIR GOMES WOLFF _ CONTADOR E

A-n V O GA DO

Constituição de firmas, coritabilidade, <:on�ra�o�,
declarações imposto' de renda, assessona Jund�
dica e fiscal, registro de microempresas, defesas

fiscais.· '. .

I
Rua Reinaldo Rau, 460 _ Centro _ Jarag�a do S�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Edital 15945 de 18.02.88.,'
VILSON BUTZKE E; ELI
ANE MACHADO.

,

ltei MARGOT ADEUA GRUBBA LElL\fANN, Oficial do R�:Ele. brasileiro, so erro.
"

tro Civil do 19 Distrito da Comarca de Iaraguá do Sul, Es-torneiro, natural de Ja- :d de Santa Catarina Brasil faz saber que compareceram em,raguá' do sei, domiciliado C�rio exibindo os dÖcume.{�s e�lidos pela lei, a fim de se
e residente na Rua Joa- habilitarem para casar. OI se.RWll_.
quim Francisco de Paula, SMANN filho de Manoel Grimes e
nesta cidade, filho, de

Ele, brasileiro, solteiro, Edvirges Peixer. Ela, bra-
Willi Butzke e Alzira comerciário, natural de sileira, solteira, doméstica,Drews Butzke. Jaraguá do Sul, domícilí- natural de São João. nes
Ela, brasileira, .solteíra, ado e residente na Rua te Estado, domiciliada e
operaria, natural de Jà·

25 de Julho, 1.030, nesta residente na Rua .Ioa�aRuá .do Sul, domiciliada cidade. filho de Bento A- quim Francisco de . Paula,
e residente na Rua João

gostinho Segundo e Ana nesta cidade, n" 194. filha
Klein, 38 em Vila Lenzi.

Lopes Magalhães; Segundo de Willy Schneider e E-
nesta cidade. filha de Vi-

Ela. brasileira, solteira. dith Schneider.
.tore Machado e Leonor

operária, 'natural de Rio Edital 15.953 de 22.02.88.
Gorges Machado. do' Oeste, neste Estado, LEONÉSIO VIEIRA E
Edital 15.946 de 18.02.88.

domiciliada e residente ROSANA SEBASTIÃOADEMAR BLAN.K ':EI TE·
em Ilha da Figueira, nes- COStA

REZ_INHA JESUS DE
te distrito, 'filha de Paulo Ele. brasileiro, solteiro.BAIRO�;' Eissmann e Anastasia servente, natural de Mas·

Ele. brasileiro solteiro.
Eíssmenn.. 'saranduba, ne�)l:'e :E�tado,

pintor, natural de Jara-
Edital 15.950 de 19.02.88. domiciliado e residente

guá do Sul, dqmiclilia?o 'DILSON PEDRO ZOZ E. na Rua' Antonio' Carlos
e residente na Rua. Joín- NEIVA HUBNER Ferreira. 1,676, neta cida-
ville, 1.118, nesta cidade,

Ele, brasileiro, solteiro, de, filho de Nestor .Rosa
filho de Affonso Blank e

l:l.!estenh'ista pro'jetis'ta, Vieira e Bemardina Ma-
Híld à hl BI'ank I 'fi 1 4-.' ·Pa chado Vieira. ,Ela, brasí-I a ar ',,' natural de ira onna. .-

Eia, brasileira, solteira,
raná domiciliado e, resí- -Ieíra. solteira, costureira,

do lar, natural de Rio dos dente na Rua Joínville. natural de Rio do Oeste,
Cedros, neste estado, do-

102. nesta cidade, fíího de neste Estado, domiciliada
miciliada e residente na, José Pedro Zoz e ;E[isa e residente na Rua Anto- .

Jeraguasínho, neste 'dis-
Bruch Zoz. Ela,: brasilei- nio Carlos Ferreira, 1.676,

trito. filha de Paulino Je·
ra. solteira, do lar, natu- nesta cidade, filha de Dir.

sus de Bairas e Irma Ma·
ral de Tuparendi. Rio ceu Costa e Jaci Sebas-

ria de Baires. .

Grande do Sul, domicili- tião Costa. ,
Edital 15·947 de 18.02.88.

ada e residente na Rua 'Edital 15.954 de 22.02.88.ILÍRIO VOLKMANN E
Joinville, 102, nesta cida- Cópia recebida do CartóADhETA ERDMANN
de filha de Armelindo rio de Massaranduba, nes

Ele, brasileiro, solteiro, V�ldir'Hübner e Iloni te Estado ,
funileito. natural de Po-

Wahlenberg Hübner FELISBERTO LUCHETTA
merode, neste estado, do-

Edital 15.951 de 19.02.88. E ELISA RONCHIDía 02 de março tniciliado e residente na
Cópia recebida do cartó- Ele, brasileiro, solteiro,Sr. .Gtmther Ewald Boss,

Rua Herbert Sasse. 60,
tio de Guaramlrim, neste agricultor. natural de E pera que chegue aoSr. João Girolla, Sra. Iara nesta cidade, filho de
Estado. Luis Alves, neste Estado, conhecimento de todos,Ballock Vargas, Sr. Wilson

-Alidor Volkmann. e Wal-
VALDIR JAIME LONGHI domiciliado ,e residente mandel passar o presenteSchmitz. Sr. Pedro Baeum :"

traud Kurth Volkmann-
E ELENICE APARECIDA 'na Massaranduba, neste Edital, que será publicadoIe,' Sra. Marise Marschall

'

Ela brasileira, solteira,
MONTOSKI ;E1stado, filho de Primo

pela Imprensa em Cart6.Schultze, em JoinviHe; Sr. do' lar, natural de Jara-
Ele, brasileiro. ',solteiro, Luchetta, e Matilde Luch�· rio, onde será afixado du.Waldir \Varhaftig, em Cu- guá do Sul, domicilia'da e
auxiliar administra'tivo, tta. Ela, brasileira, soltel-,

rante 15 dias.ritiba, Wander Luis Buzzi. residente na Rua Herbert
natural de Blumenau, nes- ra, costureira, natUlia�-rde _Vilmar Maurício Lickfeld SaSse,60, nesta ,cidade, fi-
te Erstaão, domiciliadq e ENCADERNADORAlha de Adula Erdmann e
residente na Rua 28 de

'

•Araci Adam ErdmaJ?n. Agosto, 804. em Guara.mi·

BrOA. ,

' t-:��EflW-OOflt-Edital 15.948 de 18.02.88.
rim.neste Estado, filho de tAOOEfI�t-E flEG\�ouns SÉRGIO HASS E
Afonso LO�Qhi e Emilia ot-

,DAMARIS REGINA
Maria LonQhi. :E�a, brasi-FUNKA
leira, solteira. do lar, na-:EiJ.e, brasileiro. solteiro,
tural de Porto União, nes-ferramenteiro, natural de
te FRtado, 'domiciliada eJàragtiá do Sul. domiti1i-
residente na' Rua Jöãoado e residente na, Rio da,
Doúbrawa, 113. nesta ei�Luz I I, neste distrito, fi- ,

dade, filha âe José Monlho de Rufino Hass e EI-
'to�ki e 'Matilde Isábé'Ivira Hass. Ela,' brasileira.
MontoskLsolteira, do lar, natural de
Edital 15.952 de 19.02.8R.Jaraguá do Sul, domicili-
'VALMOR GRIMEs -Eada e residente na Rua
IDA' TEREZINHA SCH.João Jantiátio AyrosQ. 22, NEIDE'R .

ne�ta· lCidade" Jf&lh!i 'de
. Ele, brasileiro, solteiro.InS?obert Funka e EIsina
operário, natural äe Ca-Funka.

. nelinha ,neste Estado, doEdital 15.949 de 19.02.88.
míciliado e residente naÖSNt AGOSTTINHO Rua Joaquim Francisco deSEGUNDO E IRENE !Fils·' Paula. 194." ne�st�a--=ci�d�a.ä�e�'' .:..__.:.._-:- -I

'�------.,..-�----------:-�---'-----,---

, ANlyERSARlANTES
Fazem. anos hoje: 21
Sra. Claudina Zimermann
Mendonça, Sra. Lúcia Cha-
'ves, Sra.Veröníca Jagels
ki Pavanello, Sra. Maria
Luísa Roumeliottis, Gio·
vana Patrícia, filha Valé
rio [Edeltraud] Kazmíerskí:
Sra. Rosa Luiz Rossio, em

,

Gu:aTami�hn; Sra. E�isa
Braga, Sra. Eisa Koehler
Weirai Sra. Erica Reit
Horst. Sr. Beno Fischer,
Sra. Rosa Ribeiro Kachel
Ia. Leonída Kniss.

Dia 28 de fevereiro
Sra Frttzi Fiedler, Sr.Mar
tinha José Henn. Ingrid
Radünz Hamburg, Srta.
Adelina Laube, Sra. gma
K. Marschall (Corupâ), Sr.
Vitorino Pelles. 'Sra. Iris
Maria Bartel. Fernanda
Emmendoerfsr, Tereza
Lennert Franceschí, IVete
Cecilia Franceschi.

Dia 19 de março
Sr. Victor Bernardes Em
mendoerfer, Sra. Leonisí
a Ciz Losi. Sra. Ana Ma
ria Razia. Sr. Osório Jo
sé Schreiner, em Curitiba;
Sr. Ronívaldo Hoffmann.
Sr. Alfredo Blank, Sr.
Waldemar Reeck, Sra.
Janete Gramkow, em Ron
dônia;Sr. Edson Orlando
Müller, em Joínville.

Dia 03 de março
Sr. ,Ernesto Siilva, Sra.
Clara Albus, Sra. Ané.
a Bortolini Dal'Ri,Sr. 01·
dair Dal'Ri. Srta. Náiade
Piske.•Aline Rozzé!.' Kátia
Aparecida Bonomini. An·
dréa Jaqueline Prodöhl,
Beatriz Mehler, Ludmar
Fusi.

Dia' O. (Ie março
Ora. Denise Marcatío, Srq.
Loni Hamburg. Sr. Car
los Rutzen, em Corupá;Sr.
Benício Rogério Pedri,
Sra. MárCia . Mara Horst
Fantes Schramm' (Blume
uauL Ivo Ristau Júnior "

Simone T, Schwàrtz,
,E�stela BereniCe Stin
ghen.

\

Proclamas de Casamenlos
de MBissaranduba, neste
Bstadc. domiciliada e re

sidente nesta cidade, 'filha
de Leopoldo Ronchí e

.

de Erica Vick Renchi.
Edital- 15.955 de 22.02.88.
MAURtCIQ CARDOSO
DA SILVA E MARA RÚ·
BIA, ROCHA
Ele; brasileiro, solteiro.
projetista, natural de' Jo
invílle. neste Estado. do
miciliado e residente na

Rua Fritz Vogel, 223, nes
ta cidade, filho de Darí
Cardozo da Silva, e Ce�

-

cilia Leithold da Silva.
Ena, brasileira, solteira,
professora, natural de Ja
raguá do .Sul, domicilia
da e residente na Rua
-Erwíne Menegottí, 1.066,
nesta cidade, Hlha, de Pau
lo Jaime Rocha e Elvira,
Rocha
Edital 15.956 de 22.02.88
JULIO CESAR BARTEL E
KARIN GIANINI TOMA,
ZELLI
Ele .brasileiro, solteiro,
auxiliar· de escritório, na

tural de Jaraguâ do Sul.
domiciliado e residente
na Rua João Picolli, 166,
nesta 'cidade, filho de
Heins Bartel e IllZa Bauer

'

Bartel- 'Bla, brasileíra,
solteira, proíessbra, natu
ral de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente
na Rua Frederico Curt
Alberto Vase!' 145, nes-,
ta cidade, filha de Lauro
Tomazelli e Elza da Cos
ta Tomazelli,

.LlVROS • REVISTAS • NOTAS FISCAIS.
• TRABALHOS ESCOLARES'

�

CARDÄPIOS. E OUTROS

RUA SÃO PAULO. 114 (pr6x. a antiga eyrus)
,JARAGUÃ DO SUL - se

Contâbíl BarniEscritório

, Oferecemos serviç� .de contabilidade em

Geral e aSsessoria especial às m_:cro e peque-'"

na� empresas. '

Ru� Venâncio da Silva Porto, 311 _ Ao lado da

Comercial FlorlélDl ..

Despachao'le' Lúe,io
'

ENTREGUE OS DOCUMENTOS DO SEU VEICULO, NAS MÃOS DE: QUEM LHE OFERECE O MilLHOR
EM AT.ENDIMENTO.

,

26FUNCIONA JUNTO A AUTO ESCOLA JARAGUA- AV. GETULIO VARGAS, 26 -- FONES: 72-1 1
72-2078' AGORA TAMBEM EM FRENTE AO FORUM.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Preleitura· e acarese entregam o. p.rimeiro 10'Ie de lei1neiras
----------------------�.----------��. ,

Câmara . altera horário' de sessões
o Programa Municipal

de Criação de Temeíras.
executado pela Prefeitura
e Acaresc, inicia terça
feira, día 01, a entrega.do
prímeíro lote de 22 ter
neiras da raça holandesa

preta/vermelha, com i

dade variando entre 4 a

5' meses, que serão ven

didas aos agricultores ins
critos. com Interesse em

íntroduzir em suas pro
príedades animais de me-

Comunidade re

clama melhorias
Usuários da estrada, mo

redores de Ribeirão Gran
de 'do Norte e Nereu Ra
mos encaminharam' doeu
mentoà Câmara de Vere

adores.. para que • junto
com o Chefe do Executi
vo Municipal Visitem.

quando nos días chuvosos,
a estrada desde a serra de

Santa Luzia, Ribeirão G.

do Norte e Nereu Ramos.

para observar a In�rafega- .

bilidade daquela via. Se

gundo o documento.. �á
muito esta estrada nao

recebe macadame de boa

qualidade.' lamentando-se
que OS responsáveis p�la
conservação continuem Ig
norando a situação.

Está-se sugerindo que a

própria imprensa seia con

vidada. para comprovar o

fato, denunciand<;> 'p'ara'
que providência� sejam
tomadas a respeito.

'Informe Paroquial'
PARÓQUIA S.SEBASTIÄO

MISSAS: Neste sábado.

às 17h. em Santa, Cruz;18h.
em São João; 19h na Ma

triz. S.Luiz Gonzaga. S.

Judas Tadeu, S. . Francis- .

co e São Pedro; 19h30. na

Capela São José. DOMIN-
.

GO às 7. 9 e 19h .na Ma

triz'· 8h na N. Sra. de Fá

tim�; 9h30 em Santa Luz�a
e N. Sra. Aparecida e as

16h na Cohab e N. Sra.

'Perpétuo Socorro.

OBRAS:, A Comunidade S.

Luiz Gonzaga deu início
a construção de sua I:
greja. cujo alicerce esta

pronto e já foi iniciado o

levantamento das paredes.
O prédio do Edifício
Cristo Rei, junto a Ma
triz. está recebendo . a

pintura externa. devendo
e�r pronto até o final
ÇIe fevereiro.

lhor padrão zootécníco.

O projeto vem sendo
desenvolvido no Agrope
cuário onde os animais
tem apresentado um crés-

. cimento e ganho de peso
muito bons, na avaliação
do técnico Dejair Pereira,
do Projeto Gado Leiteiro
da Acaresc. De acordo
com Dejaír. o custo aos

agricultores será entre ..

Cz$ 10 e Cz$ 13 mil.' o

que representa apenas o
valor de custo. quando' na
verdade o' preço de mer

cado está em torno de
Cz$ 20 mil a terneira.

O aumento da produção
e . da produtividade e a

substituícão das matrizes

hoje utilizadas na pecuá
ria leiteira do município
estão entre as finalidades
do Programa, que não pá
ra com a venda das ter
neíras. haia vista que os

produtores beneficiados' .

receberão assistência téc
nica da Acaresc e Cidasc,
aue aconlpanharão, o de�
senvolvímento do animai.

Os produtores inscritos
e outros' interessados,
participarão de reunião
no dila 01, às 14 horas.
no Agropecuária, onde se

processará a negociação
das terneíras. através de

Telefones

púbUcos'
Procurando dar maior

Informação aos usuários I
dós aparelhos' de telefones
públicos. .Ia 'I'elesc está
afixando nos aparelhos u

ma plaqueta 'em metal,
que ensina o usuário a

realizar, chamadas inter
nacionais. A plaqueta.ím
pressa em português.. iIi-'
glês e espanhol; será a

plicada inicialmente , nos

aparelhos de Florianópo
lis (centro). Aeroporto,
Rio Vermelho. Ribeirão'
da Ilha, Canasvíeíra, San
to Antonio de Lisboa, Es
treito. São Jose. Bíguaçú.
Palhoça, Santo Amaro da
Imperatríz. Píçarras, Bar-'
ra Velha. Impituba. Cri-
ciúma, Laguna" :trubarã0�
Itaiaí, Balneário Camborf
ú, Brusque. São Francisco
do Sul. Jaraguá do Sul e

.
Joírrvílle-

Estensao abre inscriçõ,es: concurso',
O Escritório Local da

Acaresc de Jaraguâ do
Sul. localizado no rua Ba
.rão do Rio Branco.. Edi
fício Gardênia. Sala 1,
torna público que se en

contram abertas até as 17
horas do día 14 de março
as inscrições para prova

. seletiva pública para o

'cargo de auxiliar de es

crítórío- As' inscrições de
.

verão ser feitas no local.
no horário das 7h30 às

,12 horas e das 131).30 às

17 horas.
Existe uma vaga para

ser preenchida em Ja,�a
guá do Sul. o concurso
será realizado em duas
etapas, no dta 24 de mar
ço. pela manhã prova es

críta- e .à tarde datilogra
fia. aqui mesmo em Jara
guá. O candidato deve
possuir 18 anos completos
e o salário inicial é de
Cz$ 11.831.18. incluindo
as URPs até o .mês de f�
vereíro,

A Câmara de Vereado
res de J.araguá do Sul,
desde o dia '22, passou a

realizar
.

suas sessões às
19 'horas e não mais às
19h30, segundo o Pro
jeto de Resolução 1/88.
aprovado pelo plenário.

-

Na única sessão da se�
mana. o vereador Almiro
Farias Filho sugeriu .

a

fonnaçã;o de uma
.

"'ca�x:F
nha ti entre os

. membros
da 'Câmara. para remessa

aos flagelados do Rio de
Janeiro; através depósito
em conta especial. O
vereador solicitou. ao E-

xecutívo a pavimentação
da rua Willy Mahnke; as
sim como a ligação da
rua 456 com a ruà Joa
quim 'Francisco de Paula,
e a ímplantacão da rede
de âgua nas ruas, 456 e

José Pomíenoskí-
Lauro Sfebert pediu, a

Celesc a Iluminação P'IÍ
blíca A, rua Arthur Guràz

.

e também a ligação da
rua 528 com a Luiz Sa
tler. Gustavo Mathedi
ao Samae, reívindícou a

complementação da rede
<;le água na rua Calixto
BOF2es, -em Nereu 'Ramos.

,Oratória: cars·o, cómtça DO, dia 15

-71' BEHLlNG·� .

A Comunic Atualização
Empresaríal, _de' BIu
menau, vai realizar em 'Ja
raguá _

do Sul. no período
de 15 de .março a' 12· de
'abril. durante dois dias
por semäna, o curso de
Oratória.que objetiva me

lhorar a maneira de 'ex

presser .aprímorando a
iniciação a' oratória e li
derança através de técni
cas .para desenvolwimen
to da expressão verbal.
'desinibição. dicção. im-

. Serraria

.

postação da voz, improvi
so, desenvolvímento da
criatividade. imaginação
e .espíríto critico,

. .

O curso, de acordo com

Anselmo João Schnatder.
trata 'da' timidez. inibição
no falar. introversão. fál
ta de liderança, dífícul
dade de . e:,rpressã-o:e re
lacionamento: O valer do
curso é de 16 OTNs se pe
�o atê -s de março e de .

20 oTNs após aquela. ", '

data.

JaraUlá lida.

Vendas de madeira em. ,gera.l e ,se:fvi.ços de

serragem.
'I·'

----��--�--------------------�------------I
• -1

Rua São José nO 1'43 _ Bairro Jaraguä .Esquerdö '

Folie 72.2963

Correio do Povo
Fone: 72-0091

Agência de·Viagens
'Rua Epitéicio Pes�.464-Fonen.-0977-T_{0474}�1

, JARAGUÁ DO SUL - SANTA CATARINA
.

'. Excursões aéreas e terrestres

• Cruzeiros maritimos JARACiUÁ .IURISMO
• ReserVa de hotéis

• Passagens aéreas
(nacionais e intemaCiönaisl

• Passagens rodoviárias

• Locações de veículos

• Serviços de passaportes

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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. Municípios recebem'. p,ojelos culturais e· educacionais
..�. ..

Estado de· Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

DECRETO N9 1.636/88
Fixa novas tarifas para o serviço de
táxi no Município de Jaraguá do Sul.

, . O Prefeito Municipal' de Jaraguá do Sul; no
uso de suas atríbuíções e considerando a elevação
dos ;pre,ços dos denvados de petróleo e âlcoof-mo,
tor.peças. pneus e manutenção dos veículos:
DECRETA:' ".

.

Art. [9- As tarifas para os serviços de táxi ;de
Jaraguá do Sul. passam. a vigorar. a partir ,(Ie �4
fevereiro de 1988, de acordo com a seguinte tabe-
la: , "

Bandeira .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. Cz$ 65,00
.

. Bandeira 1- km rodado .. .. .. .. .. .. Cz$ 55,00
Bandeira II - km rodado .'. .. .., ., .. Cz&; 65.00
Hora normal de espera .. .. .. .. .. Cz$350.00

Art. 2° _ Fica estabelecido que a partir de
24 de fevereiro de 1988. até serem aferidos os

taxímetros com os preços ora aprovados,. poderá
ser .eobrado o preço fixado pela Bandeira. II, a-

, través do Decreto N° 1.602/87., de 04 de dezem
bro de 1987.

Art. 3Q - Este Decreto entrará em. vigor no

día 24 de fevereiro de 1988, revogadas as díspo-
.

. síções em contrário ..'"

. Jaraguá do Sul. 23 de fevereiro de 1988·
DURVAL VASEL. i IVO KONELL
Prefeit.€) Municipal Secr. Adm. e Fin.
�.'" .. : ,

Convocação
o B�t�Iogo Fütebol clube convoca os seus,

assoeíados, para a Assembléia Geral Ordinária.
no dia 27 de março de '1988 .em sua sede social. '

. na Barra do Rio Cerro, para .prestação de contas
do ano de 1987 .eleíção da, nova diretoria e as-

. suntos gerais de ínteresse social '.

IRINEU A. DEMARCHIL .; PRESIDENTE

Confecções
.

PQSTO D;E VENDAS JUl'{TO A FABRICA

Rua JolnviUe nf} 1400 _ Ja..aguá do Sul-SC.
'."" ' .,

o secretário de Educa
ção. Cultura, Esporte e

Turismo, de Jaraguá do
Sul, Balduíno Raulino •

.

esteve quínta-Ieíra em P.
Alegre. para a busca de
projetos encomendados à
Eduçacional Assessoria e

Planejamento e que' se

rão posteriormente reme

tidos para Brasflia, ao

Ministérío da Educação,
visando a obtenção dos
recursos necessários a

construção das obras.
Dentre os projetos fígu
ra o do Centro Cultural.
com sua estola de arte.
teatro e demals instala
cões: o projeto da Biblio
teca e Arquivo .Munící
pal; o Escolão, a ser cons

truído na Vila Lenzí.
constando de ginásio

.

de
esportes com Salas de au

la acopladas, para utilí-
. zação desde o pré-escolar
à 8a série. e, ainda, o pro
jeto de construção e re

forma de 10 escolas mu
nicipais.

I·
Em Novo Hamburgo,

Balduíno verificou o fun
cionamento do Escolão lá
existente. com caracterís
ticas assemelhadas do
que se pretende construir
'em Jaraguá do Sul.

CER'.nAMEIBOCHA

Um total de 17 equipes
: Ião participar do Cam
peonato Municipal de Bo
cha Oficial 88, da DME,
que começa dia 29 e pros- .

�segue nos días 2 e 4 de

J,março.
Os jogos vão

acontecer na cancha da

Arsepum. 1'10 Agropecué-
no· .

..

EMAGRECIMENTO

Celulite e Flacidez.
Contactos com Dr. Ka
m (CRM 4566). Rua
São Paulo,

.

}343 (Fone
0474-226856). em Jo
inville.

rara lis, segurI ... lão é si laranlia de riscos
.... C":'

.

..

'S"ego.o':.... :-...... I' .

Prestação de

Consulte -. nls

.' Seu u r o s I. G, a r c i a
,

_

Rua ExpediCionário Gumercindo da Silva D' 90. I' andar, Sala 2.
,

.: Pone 72-1788 _ Jaraguá do Sul.
.

é.
Serviç'os

Posto' de Vendas MarcaUo
Chapéua, bonés, V11Selras. cajmJsas, saoras,

bermudas e cordas.

Em frente à fá�rica. _ Amplo estacionamento.

spezia·, &. eia. Lida.
SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR

Madeiras para construção e serviços de trator

com profíssíoaaís altamente especializados,.
Rua João Januário Ayroso, 1'" .... Jaraguá Es

querdo _ Fone 72-0300 _ Jaraguá do Sul .

.: SC.

e
r-���"-.,,�..-;'..-':i�';-:r: ;:��!'!1!!�Ij-'

� . R!o!L!!JAR�!�SC• ""
.

fONE: (CM73) n.aaa& ...

Persianas hertzontaís e verticais,
box para banheíros,

divisões, toldos, -portas sanfoJladas; esquadrias
e cercas em alum1nlo.

Consulte-nosl Fone 72-0995

ESCRlTÚRIO Ju'RlDICO·

José Alberto Barbosa
. AI'exa·ndre Dellagiustina Barbosa'

ADVOGJ\DOS

Rua. João Marcatto. nr. 13 _ 20 andar, Sala 204,

Fone 72.1869 _ Jaraguã ao Sul

·ELETROLAR
Comercial de Peças LIda.
Assistêncía . técnica em máquinas de costura

mdustrtaís e domésticas, peças, acessórios e agu-
lhas em geral.

.

Oferece também assistência técmca autorizada
em' aparelhos Arno, Wal1t�, BrUan-ia; Black &

Deeker, faet, GE, Eletrolux. Pame, Pandora; For
nos Lver, além do maís completo estoque de pe
cas e acessöríos.

Av. Mai. Deodoro. 1.309 _ Fone 72-2200

J�raguá do Sul·SC

SUBA NA
I

HONDA

.

CONCESSIONARIA HONDA DA kEGIÄO. CU
M:BRCIO DE MOTOS, AsSISTENCIA TECNICA

E BOUTIQUE HONDA-WAY.
.

ENTRE NESTA H O N D A DA MENEGOT'fI
MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUA MAQUINA.

Rua Adél1a FIscher, 239 (Rodovia BR-2801
.

FODe 72-2999. _ Jaraguá do Sul _ SC. '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



'aragu' do Sul :_ Semana de 27/02 a 04/03 de 1988.

Rua João Mercatto n° 13, sala 305, FOne
Fone 72-2875 _ Edifício Domingos Ch.odiní
,Jaraguá dO Sul-SC.

WaUer Luiz . Ribeiro
ADvOdA.po

Escritório- Contábi_1 ,Gàrcia
CRC-SC sob n9 0075

Escritas fiscBts e contábeis

Imposto de R�da
Registro de Micro-Empresa

Coniira a eücíêncíe de nossos serviços.
Rua Barão do ,Rio Branco, 168 - Fone: 72-0695

, , I O r i a n i' "

EQUIPAMEN1'OS PARA ESCRITÓRIO

Rua VenAncio da Silva Porto, nC:' 353

FONE 72·1492

EDITAL

AUREA MULLER GRUBBA, T,abeliii e Oficial de

Titulos dá Comarca-de Járagua do Sul. Estado de

Santa Catarina. na forma da Lei. etc.

Faz saber a todosquanto este edital virem

que se acham neste Cartório para plOtesto os

títulos contra:

Bianchini Vergutz Cia Ltda, Rua Par�á, snr.i.

nesta _ Constantino Manastelli, Rua Jose �eo
doro Ribeiro, snr-, nesta _ .Eloí Eli�e� Schneider.

Av. João Pessoa, nesta _ Inwa�d LlPlll�ky, Estra
da Pedra D'Amo.lar, snr-,' Garupa _ ;Lounva}.9umz
Mez, Estrada Felipe Schmidt, snr., Corupa - !--�
iz Henrique Barbosa 'dos Santos, nesta _ Man-.
no Stephaní. nesta _ Nelcia Paul Colaço, Rua,
Mal. Deodoro, snr., nesta _ Osul Org. Sul de
Repres .. Com. Ltda, Rua Centenário, 113 , nesta.,

Valdemiro Príbi, Ribeirão da Luz, snr., nesta -

Wilson Marques, Rua Walter Marquardt, 131,

nesta.

. . !L.como .os ditos devedores n�o foram. en

'contrados - ou se recusaram a aceitar a devida
íntímecão, faz por íntermédio dó presente edital

para que Qs mesmos compareçam neste Çartó�io .

na Rua Artur Müller, 78, no pra�o da �el,,_ .ii fI�.
de liquidar' o seu débito, ou entao dar. ra�ad.por-.
que não Q faz, sob a pena d� serem os refendas

protestados na forma da LeI, etc.

IHiJ�t�guá do Sul, 25 de fevereiro de 1988.-

t,

AUREA MüiLER GRUBBA _Tabeliã e OficíaJ de
Protesto de Títulos.

CORREIO DO POVO PAGINA 09

Para atender a

demanljá
estão contratadas. O

da da região e cargas nã9' projeto, executado com

liberadas acima de 100:, equipe .própría da Celesc
KW, bem como a futura'l ,!ifoi iniciado em [unho/Bô
expansão para atendímen- e concluído em janeiro/
to direto a já prevista: 88. A obra deve 100CIar

carga do Parque Fabril em marco, para conclusão
Weg II e Subestações Gua' no mês <le outubro.
rammm e Jaraguá II,
(26.000 KVA cada uma): A SOIJENIDADE
previstas no·· Programa;
Trienal, o presidente da;
Celesc, Nogert Wiest, as-I
sínou na manhã do dia'
22, contrato com a em)
presa paulista ALUSA (A_4
lumínio S.A.), no valor dé
Cz$ 209,9 milhões, para'
a construção da linha de
transmissão de 30 km e

que beneficiará maís de
19 mil consumidores re

sídenciaís, industríais Ei
rurais de Jaraguá do Sul,
Guaramirim e Schroeder.
permitindo também no

vas Iígações e liberação
de energia para a expan
são índustrral e residen
cial da região.

Obras da' nova linha de transmissão começam em larço

A linha terá extensão
de 30 Km e tensão de
138 KV. No Programa E

mergencial da Celesc es

tá aclopado-a esta obra a

ampliação da Subestação
de Jaraguá do Sul, com

a construção de um pátio
em 138 KV para 26,000
KVA, cujas obras civis

ORAÇÄO DE
STA. CLARA

Oh, Santa clara, que
seguistes Jesus Cristo
com tua vida de pobre
za e oração" fazei que
entregando-nos confían-.
tes ,á providência do Pai

- Celeste no eterno aban
dono, aceitemos serena

mente a tua soõerba
.. vontade. Fazer" 3 pedi
dos: um de negócio e 2,

� impossíveis. Rezar. 'du
rante a novena 9' 'ave
marias e mesmo , .sem
ter fé será aléridido.
Rezar COm uma' 'vela
acesa e deixar queimar

. inteira somente
.

rio 99
,_ dia. L.P.B.

Empresários, políticos
,e autoridades municipais
prestigiaram

.

a assinatura
do, contrato entre a Ce
lese e Alusa, no C.A.Bae-·
pendi. Do orçamento glo
bal dos investimentos, <l
preços· de janeiro, Cz$
132.1 milhões serão des
tinados para a linha e C;z$
77,8 milhões para a su

bestação, o que daria pa-
ra construir 400 salas de
aula. O presidente No

gert Wiest disse na o
portunidade que toda a

desapropriação foi feita ,

para o Início dos traba
lhos em duas 'frentes, pa
ra que a obra se conclua
até o próximo verão, se

gundo as previsões.

A linha atual está total
mente obsoleta e o que
manteve a cidade energi
zada foram as chuvas re
guIares que permitiram a

USIna do Bracinho a pro
dução máxima, evitando

o racionamento de ener

gia. , Consoante Nogert
Wiést, não havia na Cê
lese nenhum projeto pa
ra construção de nova li
nha' desde a Subestação
da EletrosüÍ em J'oinvÍl·
Ie a Subestação de .Jara
guá, feito em governos
anteriores, o que foi con
siderado surpresa e uma

"enganação" à comunída
de jaraguaense.

A Alusa. construtora da
linha, pretende utilizar no
máximo mão-de-obra 10-
cal, segundo o seu supe
rintendente Paulo Rober
to Pereira de Godóí- Para
o prefeito DUIVal, Vasel.
a assínatura do contrato
representou um .momento
histórico pata à comuní-

. dade e uma mostra de
que o novo governo olha
para os. grandes pröble
mas do EStado. Acreseen
tou DUrval que o proble
ma de energia constitui
se sempre em preocupa
;ãp, pelo que representa
rla uma eventual . que
ja, racionamento ou mes
mo blecante, principal
menfe =ara a indústria e,
comércío, detentores de
pelo menos 95% do mo

vimento econômico dó
munícípío.

MINI-RODEIO
CRIOULO DIAS 12 e 13

A Patronagem do
.

CTG
taço Jaraguaense,· mar
cou para os dias 12 e 13
de março, o 39 Mini-Ro�
deio Crioulo de Jaraguâ
do Sul, em sua sede cam

pestre,' localizada no Ro
dovía BR-280. Cerca de
50 CTGs, de acordo com
o Patrão Geral Augusto
Demarchí, são esperados.
A programação prevê pa
ra o día 12, às 9h, o inil
cio do tiro de laço por
CTGs e Piquetes, 10h pro
vas funcionais, 12h chur
rasco, 14h Armada de Pa
trões, 15h Prova de Ré
deas, 16h Gineteadas em
cavalos e boís e às 22h,
na Soe. Vieirense; baile
com "Os Nativos!", de S.
Mi:guel. do Oeste.

NOVENA DE �ANTA·
CLARA

Oh' Santa Clara que
seguistes a Cristo, com

tua vida de pobreza e

oração. fazei'. que en

tregando-nos confiantes
a provídêncía do pai
celestial) no inteiro
ebandono, aceitemos se

renamente sua vontade,
. amém..Rezar, este

-

ora

cao e maís nove' Ave
Maria "durante nove.

días com :uma vela ace-,
sa e no nono dia deb
xar queimar até o fim.

. Fazer 3 pedidos: um de
negócio e dois impossí�
veis, publicar a novena

,

no nono dia. M.I.T.

As competições serão
reiniciadas às 9 horas do
dia 13. Na sequência, à�
1Oh, Prova da cadeira ,

12h churrasco, 14h Prova
da estafeta, 15h Final das
laçadas, 16h Gíneteadas
em cavalos e bois e às
18h, encerramento com

entrega de troféus' e prê
mios aos vencedores. Aos
ginetes, prêmios em di
nheiro e troféus.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Aviso ao .público SHOWS DE MAGIA

As empresas METALÚRGICA INDUS1RIAL HE
�NIPE LTDA., estabelecida àruaAmazonas n" 29,
em Jaraguá do Sul-Se. e RAEDER PLASTICOS
L'IDA, estabeleCida', àRua Clara Herrmann n?

900, em Corupá SC, e seu Sócio-Gerente Sr- Heíns
'Edgar Raeder. brastleiro, casado.: índustnal, resí-

,

dente e domíciãado 'à Rua Pres.E, Pessoa; 111/112
.
em Jaraguá dó Sul-Se vêm declarar para 'cenhecí
mento público e para os jurídicos efeitos, o se

guinte:
1 - QUe não mais pertence ao quadro funcional
das empresas retromencíonadas, a'senhora IRIS
'KLIMKOWSKI DA SILVA, não tendo a mesma

quaisquer ligações profissionais para com as em

presas .declerentes e seu Sócio Getente. igualmen
te declarante .não sendo a, mesma' procuradora
dos declarantes e tampouco tem autorízaçãö des-
.tes p/ agir em seus. nomes.

,
,

2 - Que a referida senhora responde ao Inquérito
Policial nO 010/88, na Delegacia de Polícia local,
por falsidade ídeológica e apropriação indébita,

.

sendo ainda que em seu poder foram encontrados
documentos. das empresas ora declarantes.
3 � Que não tem qualquer validade o termo" Au
torização" que a sra, Iris fez registrar no Cartó- ,

rio de.Títulos e Documentos local sob o nO 9728,
.

folhas 165v.. -do livro B-20, tratafi<tQ�' tl;a }Wçu�:
mentes produzido, por falsificação.

'

Jaraguá 'do Sul vem se

projetando,
.

no mundo
da fantasia, através das
apresentações de Syilker,
o Mágico, que vem ob-

. tendo sucesso em todo o

Estado, graças aos núme
ros que apresenta (meís
de 60). Sylker. com a es

pecíalízação , proporcio
nada nos diversos cursos

nacional e internacional,
de magia" íntezra a Asso
ciação dos Mágicos do
Brasil, sendo membro. da
entidade nos estados do
Rio de Janeiro e São Pau
lo.

As apresentações do
mágico têm acontecído
junto a clubes, boates.as
sociações recreativas,
jantares e shows. estan
do agendados shows em

Ituporanga. Fraíburgo.
'Rio do Sul, Blumenau,
'Joinville, Capínzal, entre
outras cidades.

':';
- r» I' ,-'!�1 .:�! ... I ��

--------- ,",,�:':�,'.:_-.;.;."....'._'...;;.. ;.;;;--.....',..�.:,..,'-'.:.;,--........---;.';....----------:--

Climd�IY:: ,;:" ,',�MQqazineI ....

<=enfg UhlQtnl�"ir'd (Já ,Ih;, i

,�� ,j01rt�lftLt:MW·ri r,(,i�
, ,

,',
C" .ODO.(itAlRíM. lNOIVAS' ;.,

" -ssb 6ihlil� �r;rlrlUtn J ,�r t [)
MODA M�\l� Ii-fi�WIi� li" INFANTIL
.' 'ln ß IH�b{ Il�OIWrn �I\' "f."

'Jaragüä do S:' �'��.��g=�t;:�õr�i 260 Fone 72-0968
=(1\.1 �ltltlhji'1!Yö O' ;fifUi!l -cr

Ô

Guaraínirim-o- liNIa �1J§lej�tq'H:'Jb.334,r- Pono 13-0259

li ubu1 9Up
.

�btJbláuh(j;i (',2,

".

1 filM 101, (l�'ißt'tqlTfq�i'CjIJ "f(�.'"
-Bdsl1 Hob (i :)'nl ()

,

..------------���

« 'Deulsche· »Ecke
LEITWORT: "WIR SCHREIBEN EIN WENIG IN
DEUTSCH,DAMIT DIE ERERB:rE MliTI'ERSPRA
CHE NICHT IN VERGESSENHEIT GERAET!"

Die Redaktion
xx-xx-xx-xx-xx-xx

ARBEIT UND BERUF IM SpiUCHWORT
1. Es ist um sonst das Feld Bestellt, wenn keine Sonne
dazu scheínet. 2. /És nícht.ín einen kalten Ofen. blasen.
3. Ein alter'Baum laesst sich nicht,'mehr versetzen. 4.
Wenn der Baum verdorrt. ist, hilft das Pfropfen nícht,
5. Ein jeder tue, was er Soll, so wird das Haus des Se
gens voll I 6· Wer Arbeit liebt und ,sparzam zehrt, ser
sich in allerWelt ernaehrt.Y. Fàng"deiIie Arbeit mun
ter an, so ist sie auch schon halb getan.

xx-xx-xx-xx-xx-xx
I . ZUR BEHERzIGUNG

Eines schickt sich nicht fuer alle. Sehe jeder, wie er's
treibe, sehe" jeder, wo er bleibe. und wer steht, dass
er nicht falle !

Wolfgàng v. Goethe..
'

COLUNA EVAN�LlCA
-..-------'---

"Servi uns aos, outros.ca- CURSOS: De Batismo' día
. da um' conforme o dom 5 de "marÇo às 15 horas
que. recebeu, como ,bons e de Noivos dias 12 e 13
despenseíros da multífor- de mMiço, inictando
lIl,'e graça de Deus" 1 dia ;12, às 11 horas. BO-
Pedro 4.10 DAS DE 'ÖURO:Recebe-,
CULTOS:' No domingo, ram a bênção dia 19, pe
no Centro, às 8h em. ale- los 50 anos de casamento.
mão e 19h em português, Victor Freygang e Una.
informal. "GumZFreygang.

IDr. 'Altlvir A. Fogaça JÚni,r.
/Dra. Osvalinl Vargas Rodrigues

A D V 0, GA BD S,

Rua Domingos da Nova 102 _,Fone 12-0498 '

Jaragu4 do Sul-Se

'1IiTERI,MIIVEIS .

Intermediária de'
Imóveis Llda�

IMOVEIS A VENDA

', 2' aptos. c/ 188m2, E�lif. Ana Pauia ,e Crístíane

Monique'
,

- 1 casa, -ííno acabamento, 320lrl2. r. Centenário
. '1 casa, alvenaria, 100m2, R· :242-px:. Weg II.
- 2' terrenos c/450m2, na rua A�azonas.

1 terreno cl 400m2. rua Th0mãz ,F· de Góes�
px..AP:AE .'

.

- 1,terrenQ, cl 450m2, r; Max Doeríng, px. Sup.
Sandra.'

,

R. Jeão PicG!oli, 104 - fone 72-2117 - JaralUA do Sul

o MELß.:OR EM CARROS USADOS DA. J?RAÇA' li NA MORETT!, JORDAN

Voyage L,S branco
. Escort ' X.R.3 prata
bel-Rey (l.LX Vermelho
Voyage US. branco
Escort branco
Monza S.L.E azul

. Chevette S.L cinza

1986
1986
1986

'

1983 ,

1984 I
1962
1986 ,

Ohevette
Gol B.X
Gol S·
F. 1.000
F. 4.000 I
Corcel.Belina L··

,

Belina LDO

["j
Av. Mal. Deodoro, n� 1'58 _ Jal'aguá do SulISC. fo... 72-1777. 72-1995 e 72-2614

Moretti, Jordan & Cia. Ltda.

L Bege
.prata

branco

1983
1985'

, f983
J985
1986
1983
1980
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.

CAlDara projetl que adota prevenção e proteção· contra incêndio
_

Está tramitando na Câ·

PROURD 88
o

-

Programa de Urba·

nização dQS Municípios
de Pequeno Porte' (Pro
urb). determinou a progra·
mação financeira para o

exercício de 1988, bene

íicíando, no Vale do Ita·
pocu. todos os seis muni-

cípíos, -para aplicação no

programa de prioridade
des , que vai desde a pa
vimentação, saneamento
básico, a construção de

pré-escolares e postos de

saúde. Para liberação dos
recursos em abril e junho,
Barra Velha vai receber

Cz$ 1.109.040, Corupá. em

Ievereiro e março
C21$ 869.760, Guaramírãm
em junho ê julho Cz$
1:04:3.760, Jaraguá do
Sul em manco, maio, agos
to, setembro, outubro, e

novembro Cz$ .
. . . .

.
.

.

7.�28.906.
. Massaranduba

em julho e agosto Cz$ ...
1.232·880 e Schroeder Cz$
456.000, em junho.

mara de Vereadores, em há quase um ano engave·.

caráter de urgência, pro-> tado. sem que tenha tra
jeto de lei que adota nor· mitação normal.assim. co

mas de prevenção contra mo os demais projetos
'Incêndio, especificando que compõem o conjunto
as normas de proteção e do plano Diretor de Jara
prevenção centra íncén- guá do Sul. Segundo a

dio do Corpo de Bombeí- mensagem do Executivo,
ras da Polícia Militar de as edificações e demais
Santa Catarina; compe- obras 'classificadas nas

tíndo ao Corpo de Bom- "normas e especificações"
beiros Voluntários de Ja- somente serão liberadas
raguá do Sul ou a insti- pelo órgão competente da
tuícão que o suceder,' a munícípaltdads (Secreta
seu críténo, aplicá-nas e . ria de Planejamento), a

físcaltzerí o seu cumpri- pós a manífestação prévia
mento, do Corpo de Bombeiros

.

Diante do documento Voluntáríos, I
encaminhado à Câmara Pata se chegar ao doeu
pela Prefeitura, o Execu· mento final que rege a

tívo solicitou a devolu- prevenção contra incên
Ção do projeto do Código dio. fez-se reuniões com

de Obras, que permanece membros da corporação

Dr. Rubeln F., Flexa
II
li ADVOGADO

Cível . trabalhista e criminal.
Rua Reinoldo Rau nr. 86. Sala 6. Centro (em cima
do Lojão do Povo).

O CENTRO DE TREINAMENTO Do' SENAI DE JARAGUA DO SUL,
ESTA SELFCIONANDO PROFISSIONAIS PARA, TRABALHÁR CO
MO VIGIA (- 2 vagas)·

EXIGIMOS: . Idade mínima de 21 anos e máxima de 40 anos.

•. 10grau completo (4a série).
-

. Ouítação com o Serviço Militar.
Título de Eleitor.

OFERECEMOS: . Remuneração compatível com. o cargo.
- Assistência médico hospitalar.
. Sistema de promoção por merecimento e antiguídade
Cooperativa de consumo e farmácia.

INSCRICÖES: de 18 a 29·02·88 das 8h às llhs e das 14hs às 17hs, no

CT. do "SENAI de Jaraguá do Sul, localizado à rua-Isidoro Pedri,263.

Liii&ij JAVEL
- .Jaraguá Yeículas,

Automdwris�a Peças e Serviços Ltd,a.
.

F I A T

e de entidades represen
tativas da comunidade,
optando-se pela adoção
das normas e especifica
ções

-

de proteção e pre
venção centra incêndio

da PMSC/ Corpo dê Bom
beiras, que será o ínstru
mento legal para dar maí
or tranquilídade à popu
lacão

.

e diminuir os riscos
de incêndios.

CIP, AS ATIVIDADES DO ANO LETIVO

OPPU'SVíDEO
CLU.BE 'E LOCADORA

O Centro Interescolar
de 10Grau "Mário
Krutzsch". quê passa a

funcionar, a partir deste.
.

ano, como uma escola con·

vencíonal, fixou 'em seu

calendário várias' ativi
dades para serem cumpri
das.neste ano. Para a se

gunda quinzena de maio

está prevista uma viagem·
de estudos a Araquarí e

.

a realização do Show de

Talentos; em junhova Festa
Junina: em julho o Festi
val da Canção; em agosto,
Gincana Cultural; em se

tembro.víagem de estudos
à Santut (Balneárip Cam-

boríú) e viagem de estu
dos à Universidade Fede
ral de Santa Catarina
(UFSC), lia . Capital do

.

,Estado. Para outubro, o

calendário marca uma Fei
ra Artística-Cultural e

visita à indústria e bancos
da cidade.

APAE
A APAE de Jaraguá do

Sul, .tem em sua progra
mação para o mês de abril,
um Jantar no ç�L1 15; dia
19 de agosto, palestra so

'bre deficiência visual e

dia 26, feijoada. Dias 2
e 3 de dezembro, bazar da
diretoria e grupo de mães.

LANÇAMENTOS DA S:EMANA

Pedro Mico (Drama- com Pelé e Tereza
Rachel) ..
7 vezes mulher (comédia)
Promessa ao· amanhecer [drama)
Diabo no corpo (drama)
Faréasías de verão (romance)
Marie, a verdade de uma mulher (drama)
Katherine (drama] I
A Poção Mágica (aventura)
Arnítiville III (terror)

.

Persezuídor Implacável (policial)
S P Y S (comédia)
Tina 1 urner Live .(show cl.. Tina Turner)
E' mais o grande romance de James

Claw�ll o mesmo autor de pássaros Feridos

e Shogun. o grandioso TAl PAN. I
'

OPPU'S ViDEO CLUBE -

Somente iilmes selades -

sinônimo de qualidade.

II

Jaraguá do Su� dê marcantes demonstraç6es-daqullo
que é capaz de realizar. A APAE cuida dos

excepcionais; a AçAo SOCIAL oferece creches; o
CORPO DE BOMBEIROS VO,LUNTÁRIOS dá proteçlo;
as IGREJAS cultuam a fé; a SCAR promove a cultura;
o LAR DAS FLORES preocupa-se com �s idosos.

Mantenha estas conquistas!

:MENSAGEIYI�DA

Re-ven-dedor

Rua Exp. loão Zapella, n? 214 _ Fones 72 1806

e 72 2078 _ .Jaraguá do Sul

-.I! :
ESEU$

COLABORADORES
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.Clínica' Veterinária
SCHWElTZER

DR. WALDEMAR SCHWElT ZER.

Clínica de pequenos e grandes anímaís, cirurgias, vacinações,
raio x,. internamentos, boutique.

Rua Jolnvllle, n41 1.178 (em frente ao Supermercado Breithaupt)
Fone J.:!�2548. _ Jaraguá do Sul _ Santa Catarina

Confecções Sueli Ltda
Vestindo bem Senhora,s e Crianças

Vá conferir a maís variada coleçlo aproveitando
as vantagens

-

do preço e crediário Suéll

Fábrica e Loja t
'

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr. 1085 -

F. 72-0603 Jaraguá dó Sul _ SC.
Loja 2 Rua Reinoldo Rau, n" 530 _ F. 72-2911 -

Jaraguá do Sul _ SC.'

.-ADVOGADA

'FURGÖES CARGA SECA, lSOT:ERMICOS, iFRIGORlFICOS
E CARRETAS DE' 1, 2 e 3 EIXOS

Jaraguá Esquerdo Rua Dr. Énrlco Fermi, 113 .. Pone 72-1011

{.'

Nós temos tudo I

cpara a radara todos::
: '. ,Ven a conhecer

.

.

-a linha Chevrolet 88.
.

Emmendörfer Comércio de.·Yelculos Ltda.
Av. Mal..Deodor?557 - Fones'72·06SS e 72-0.060 - J�r.guá cio sur.sc

. Dra. Aurilene M. Buzzi
Questões de terras .. acidentes de transito .. In
ventários .. cobranças e advocaCia' em geral,
Rua r�inoldo Rau, 86 - sala 4 - Fone 12-,]} 11

. INFORMATIVO ROTAlUO

e�1. O·Qual!o--Meia-
.W CloCO

Rotarianos: "unidos' para servir, dedicados à paz"

R.C. BALN. CAMBORIU-NORTE
o Presidente da Comissão Distrital de Expansão
� Dario Maciel está eufótico com a existência do .

Rotary Club Balneário Camboriu-Norte, que re

cebeu no dia 21 de Janeiro, no Salão Laranjeiras,
do Marambaia Cassino Hotel, das mãos do Gov.
MarIo Sousa, à CARTA DE ADMISÃO.Fundado
em 15 de outubro de 1981, foi admitido em R.I. a
17 de novembro- A solenidade contou com a· pre
sença de vários' ex-Governadores, convidados es

peciais e femíliares. Bola branca ao Comp. Ma

�cll' i
-

ROTARACT CLUB DE BAL. CAMBORIU
. Mais um novo Rotaract Club acaba de ser 'forma-'
dó no Distrito 465. Na noite de 22 de Janeiro de
1988, o R. C. Balneário Camboríu sob a presi
dência do rotariano Ary Aquilino Buzzi e na

presença de muitos rotarianos recuperantes. o

Gov. MarIo Sousa, fez entrega' do CERTIFICADO
DE ORGANIZAÇÃO ao Rotaract Club de Baln.
de Camboriu. Jovens de 18 a 28 anos se adestrem

para cumprir o ideal de S-E-R-V I-R.

R.C� ITAJA1�PORTA DO VALE
. Tendo por comemoração a passagem do 83° ano

de fundação do Rotary International, por Paul
P. Harris e a assinalação do Dia do Rotariano,
a data de 23 de fevereiro 1988, para a implanta-
lção na cidade praíana de um' club provisório, com
a denominação de Rotary Club Itajaí-Porta do'

.

Vale, com a presença. do Governador Mario Sou
sa, convidados e demais integrantes da organi
zação distrital.·
As reuniões realizaram-se ao .meio dia na Chur
rascaria Atlantico I I, no Bairro Fazenda, em Ita-
jaí, I
De parabéns os braves cornpanheiros do Clube
padrinho, o Rotary Club de Itajail.

.

(Da Comissão de Relações : Públicas do Distrito
465, Ano 1987/88)

'CORREIO 0,0 POVO' 72-0091

,i

_·�--t-_·+
. I t-t....____.___�t.� .�I-

eletrodomésticos.· utilidades · móveis · prese�te� · b� · confecções oo�.
PI'\t6lJ · aceSSónos . bicicletas· camping · nautlca • esporte e muito mais.

,
-
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-Ioinville 'joga . contra a Drweg
-

e� Jaraguá na dia 9

As, "feras" do futebol
de salão' feminino vão,
decidir n� tarde deste sá� ,

bado. día 27, o torneio em

disputa do troféu Ivo Ko
nell/Raul Rodrtgues, no

Ginásio de Esportes Ar�
tur Müller. No sábado
passado, a aquipe das Pan
ras, venceu a da Panterí
nhas por 5- a 4: , enquanto
a Hermácía faturou a

sEIR Pontes por 2 ii O. Es
tas mesmas equípés : vol
tam à quadra .às 15h30,
SER Pontes e' Hermácía
decidem o terceiro lugar,
ficando Panterinhas x

,

Panteras para a decisão
to título da temporada. I

CAMPEONATO
BOCHA,
A Divisão Municipal de
Esportes definiu tença-fel
ra à noite todos os deta
lhes acerca - do Campeo
nato Municipal de Bocha,
que será disputado a

partir do día 29. nas
_
can

chas da' Arsepum. no A
,g,ropecuário. Houve, um

total de vinte inscrições
e como detalhe, o certa
me vai ser disputado den
tro dás regras oficiais, ob
jetivando com íso sele
cionar, a equipe que re

presentará o' muincípio
nos jogos Regionais e Jo
gos Abertos de Santa Ca
tarina.

us titUI9fE;!S" na noite do
-

Até o meio da semana'
dia _ 9 de março, uma 4"- achava-se ind!e.inida a
.feíra. pera a inauguração situação do Campeonato,
do .sístema de . iluminação da ts. Divisão, da tempo
do' Estádio" da Associa- fada passada. A ação con
cão Recreetäva Weg. A testatöríe da LJF não ha
promoção é .da Liga Jara- 'via sido julgada, o que
guaenee de Futebol e Ar- impossibilita a progre
weg e, na última quarta- mação do campeonato. de
,reira. ltodos es detalhes 88. Este certame, no
foram acertados com o entanto, deve ser reali-
'presidente Wa'ldomiro zado ainda no primeiro
Schützler. semestre, haja vista a ne-
O JEC, que anualmen-' cessídads de se conhecer

'te joga 'em Jeragué do o campeão :e vice, para
Sul, conto, retribuição pe- as disputas do Campeona
lo apoio que recebe 'da to Estadual' Amador.
torcída. fará frente Ia

equipe da Àrweg. Aque
la data única disponível
pelo Joínvllle, rieste cam

'peoneto. Para a prelímt
nar, está-se formando u
ma equípe juvenil, co

mandada pelo Luízinho
Stínghen. que se prepara
ra

'

para o campeonato
estadual da' categoria
(desde que haja patroci
nío).' devendo disputar
com a camiseta do Bota-
fogo. ,
1ª pIVISÃO

DE

Sesi: Torneio de
. PHCa< .10 dia 20·. Volibol reformula. equipes para' 88 <

Atletismo: '

os
o Joínvílla Esporte Clu- vira Jogar em Jaraguá

certames d'e 88. bei cam�eão do, Estado, do Sul, com todos -os se-

,

A Federeção Catarine�- Salonlsmo feminino decide à' tarde
se de Atletismo, já defí

, níu tod€> o calendário de
- competições da temporada,
do qual, em grande par
te deles, a equípe coman

dada pelo técnico Waldir
Giese participará. 'A a

bertura dar-se-á no día
26, de março; ,em Tímbó,
com a ,1 a. Etapa de FUljl
do e Meio-Fundo; Abril/9
e 10, ta :Eltapa do Cam

peonato Estadual Aldulto:
Maio/14 e 15, Campeona
to Estadual Juvenil (Joín
viIIe} "e Campeonato Es-'
tadual. de Menores (28 e

29í; junho/4 e 5 - 2a• E

tapa do Estadual Adulto
(Joinville); Juiho/02 - 2a•

Etapa do :FuÍldo' e Meio
Fundo (Blumenau): Agos-
,to/20 - 3a. Etapa do Fun-

O J
'

:��u�: �:i�:���o (B!U��: ,ç O' realiza' reun'ião em ' arauua
tíval Infantil Mírím. (Tim- A Coordenadoria de entrega dos regulamentosbói e 1'7/18. 3a. Etapa do Desportos, da Secretaria dos JASe, Joguínhos A-
Campeonato

"

Estadual de Cultura, E�porte e bertos. Regulamento Téc-
Adulto fBlu'menau)i; ,No-' Turismo de Santa Catarí- nico e -da Justiça Despor-,

vembtdl05 • .Camneona-' ne. através da sa. Super- tíva, entre outros, além de
to E�tadual 'Inlfaritil, em visão Regional de Despor- definir a data e a local
Concórdia. -

tos, com sede em Joín- dos Jogos Microrregionais-
Nos días 29 e 30/abiil e vílle e, que tem: como

-10 de maio, em Curitiba, coordenador Celso Ramos Na oportunidade. o mu-

o troféu João Carlos de Sedrez, reúne-se na pró- nícípío de Jaraguá do Sul

Oliveira e de 15 a 111Ju- • xíma quarta-feira, día 2 ratífícarâ o seu pe?i?o �e
lho' em São 'Paulo, 'o Tro-' _

.

de março, às 19 'horas, no sediar os Jo�<?s Regionais
réu' Brasil de Atletismo. _

' auditório do "Centro de A- Leste-No�te, Ja mamfesta-
" -'"

, tividades do Sesi de Jara- dó anteriormente pelo se-

guá do Sul, representan- cretário de. Esportes Bal
tes dós municípios da re- duino Raulíno. e 'pelo che

gião leste/norte, 'para a fe-da 'DME, Raul Rodrigues.

_' O Sesi-Centro ,de Ativi
dades de Jalaguá do Sul,
marcou para o dia 20 de

maliço. a sua primeira com

petição esportiva ,e de la
zer do ano, o Torneio de
Pesca de Caniço." que terá

por local a represa de Pal
meiras, em Rio dos Ce
dros. As inscrições estão
abertas. e podem participar
até três equipes ne mas-,
'culino;e duas' no 'femini·
no, por empresa. A parti
dpação das empresas da

:região é livre, bastando a

in�crr,ção prévia, através
de formulário prqprio. I

Na segunda-feira à noi
te (dia' 22). foi empossado
o Conselho De.sportivo
Sesiano, ,que tem na pre
sidência Onildo Chaves'

(Marisol) e na vice Valdir
Chio'dini (Marcatto).
Const'ituiu1sie, na (oportu- ,

n,idade, a Junta Discipli-
,

'nar Desportiva, presidida
- por Rogério Garcia· A pro
gramação de 88 foitambém
'iiscuti-da. -

A Kohlbach S. A. deci- resultados animadores no

diu su.stentar o patrocínio Campeonato E�dual A
da modalidade de volibol dt�lto .MaSculino/Femeni"
em Jaraguá do Sul, atra- no e 'no das categorias 'in
vés das equipes Kohlbach ferorts, tendo como -con

fDME, que serão coord� sequência, expressiva re

nadas pelo experiente A-' presentatividade nos JA
riovaldo Xavier dos San- SC.
tos (Arizinho). De acordo Algumas' definições es

como coordenador da mo- tão ainda acontecendo.,
dalidade, as equipes 'es todavia, para o comando
tão s(!ndo reformu1adas, técnico da equipe femeni-

,algumas boas contratações' na, foram contratados o

acontecendo, abrindo ex- próprio Arizinho e Arno
celentes perspetfiva,.:.iS_d_e__D_e_r_tt_t_i. •

Abandono dt Em-prego
De conformidade com o. artigo 462 letra "I", da
CLT, convidamos o Sr. Valdemar Ribeiro Luiz

portador da 'carteira Profissional na 80619 série
0009 a' corilparecer em nosso Departàmento Pes
soal no prazo de_'72 horas, a partir desta data pa
ra reassumir a função, sob pena de 'ficar caracte
rizado o ABANDONO UErEMPREGO.
Jaraguá do -Sul; -18 de feveteiro de 1988.
COMERCIO E -INDÚSTRIA BREITHAUPT S.A.
(Jaraguá do Sul)

CONSUL VENCE o
QUJ\,1)RANGULAR

JECA: OS LOCAis ))E
D�PUTA '

"

Todos os locais onde se
rão disputadas as parti
das da 19a. Jornada a,.
portiva Catarinênse 'de
AABB, (JECA), estão defi
nidos. A Assocíação A
tletlca - Banco

.

do Brasil,
com o apoio da, admínís-

,

traIÇão da agênma Iocal,
está, organizand,b a .Jor
nada, marcada para Jara�,'
guá do Sul, nos días ,31
de março, 01 e 02 de abril
próximos: 'Na coordena-

,

�ão
.

geral da JECA está
LU1§ Celso Trindade Mu�
n:i.z, que junto dos demaís
membros, se empenha
para o êxito da maior
'festa de confraternização
dos 'abebeanos catarinen
ses.

Os - jogos da 19a. JECA,
terão os seguintes locais
pàra disputa: basquete.
na Arweg; bocha, na
AABB -e Baependi; bolão
no 'Báependi e Vieirense
dominó, no Baependi:; fu
tebol de salão no Ginásio
Artur Müller; futebol so

çaite,' no Baependi; gene
ral. na, AABB;' natação.
no Beira Rio; tênis de'
mesa, :no Agropecuário;
tênis de campo, no 'Beira,
Rio. e Baependi; truco e
volibdl feminino, na AA
BB;volibol masculino, na
Arnialwee; xadrez, .

no
Clube Jaràguaense 'de Xa
drez e, prova rústica, te
rá 'largada no Agropecu
ário, passando pela Vila
Nova" rua Procópio Go-

'

mes' 'e chegada no Bae�
pendi. _ .

Dentro' ;dos prepaI1à't:ir
vos da JECA, será reali
ado neste sábado, dia 27,
o 'cOlIlgresso /técnico 'em
dependências da AABB,
no qual deverão s,e fazer
presentes as 48 associa
Ções inscritas e mais a de
Pomerode,

,

que manifes
toú interesse � em dispu4-
tar, na última semana. Se
rão feitas" na oportunida
de, as inscrn�ões de ·atle
tas e a elaboração. das'
tabelas de Jogos;

A C�nsul, de Joínville,
;foi a vencedora do qua
drangular de handebol
masculino, realizado sá
bado à tarde na Associa
ção Recreativa Weg. Os
resultados _

foram Embra
co 19 x 15 Arweg, Con
sul 30 � 'lO Marisol. Ar
weg 17 x 18' Marisol, ,

e

Consul 22 x 11 Embraco.
'Pela andem, a clasSifica
ção final fói: Consul. Em
braco, Märisol e ArWeg.

A Arweg concluiu o

torneio de truco, com 10:2
equipes. vencido pel�
Conif:abi1idade Weg Má-"
quinas" com o' Depar'ta�
mento Mecânico em se

,gundo, Usinagen de Car
éaça em terceiro' e Fabri-'
cajção 2- em quarto lugar.
Concllüu também ,', o Tor-
neio de Boch'a Feminino,
com 12 equipes, saindo
vencetlor'a 'a Fabricação'
'1 "A", em 2°. Fabricação
3, em 3°·. Fabricação 1
"B" e em 40 lugar a Fa
bricé1(,:ão 2.
Neste domingo, dia 28,

,

a Arweg promove o Tor
neio de Pesca- de Caniço,
com 125

'

equipes tendo
por lo<;al o ,rio Itapocu,
'em Guamiianga. A Asso-

,

ciação· àbriu ínscrições
para os - torneios de han
'debol méllScu�ino/ifemini-'
no e de general mascu
lino e. no ({ia 5 de mari�O
encerra o torneio indivi
dual 'de 'xadrez, que tem
a partiCipa.ção de 34' en

xaãrfstas,
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_«_f_e_r_d_il_a_nd_�o_P-is-k-___,..e_»_..

ipre que se vê o Tem duas medalhas, de QUEM � O ATACANTE alguns" por certo remoo:
j e a dignidade de Guerra e de Campanha, RASTEIRO E é possível alguém enga-

tini cidadão probo, hones- próprias' de heróis. 'Ferdi- ENXOVALHADOR? nar quase todos por mui-
'to, bom .profiss,ional, 'ab- nandö Plske, há mals de ,to tempo; mas é impossí- Os signatários desta

d '1 t d Não, temos e nerndese- I I I
.

dam com as i. negado luta or, útl
.

ra- '20 anos .. é jornalista e . " .

I
. ve a guém ou, a guns en- não concor am com as pa-

.balhador, ser ímereslda e fato, de 'direito, .de profls- J�mo� ter o cur�lou um'
ganar a todos, por todo o lavras rudes empregadas

dêsedtJcadamente enxo- são e de ofício, cuja pena vltae. d? atacant,e a honra
sempre, pois a verdade é contra o _ cidadão Ferdi-·

:va�hado publicamente, é brilhante tem· passaqena e �lg�ldade. humana ?e, como a .luz do sol; vara a
.
nando Piske; não aceitam

dever de consclêncla-: e por destacados órgãos da Ferdmando Plske, Des.eJa- peneira. 'i�1í"'! a forma das acusações
próprio das pessoas �� . imprensa brasileira. Foi mos,' apenas, res�mlr_a. . que foram maldo...amente
bem, vir em defesa, Ja colaborador assíduo dos presença

,
deste. cldadäo . Presidir um sindicato· imputadas ao aqravadc,

por necessidade, de pre- jornais -o Estado do Para- em Jaragua do Sul, .n�st�s
'

classista não assegura o porque elas têm J sentida
servação de valores ·hu- ná" e "Gazeta do Povo", poucos an?s de vl�encla . direito de lançar objetos de mostrar aos rnenos '.J&
menos pela wigil'ãnCia ambos de Curitiba; do ex- nu!,"a ordeira comunidade, estranhos sobre linhas de clarecidos que é proib.do
aos postulados da decên- tinto"Jornal de Joinville". �oJe alvo. dos . rompan�es transmissão de energia e- pensar de forma dlferente .

ela,
.

da verdade histórica veículos dos Diários As- l�tempes.tlvoS, deste., clda létricas particulares e pú- da dó agressor; repucra-
'da comunidade. ,.,. .soclados: dos semanários ,daob' cujo nome: Ja P?r bJicas. A verdadeira deno- mos o nível do verbo I�tn-

.

Ouern é Ferdinando. Pis- "Correio do Povo" e "Ga- em rar, causa li1aws�as as mlnação desta atitude é preqao
.

pelo atacante,' a.
ke?'t: um' cidadão que há zeta de Jaraquá". pess�as. de. bem, por re- una e universal: terroris- eintosa e desrespattosa-
23 anos ajuda a construtr Por .cerca de dez anos pugnuncl� as suas desas- mo, crime, atentado con mente, que é um vexla-:
a comunidade jaraguaense, Ferdinando Piske foi Cor- trosas atitudes.

.
tra instituições. deiro desserviço à causa

homem de 'caráter sereno; respondente do rnatutlno O atacante, raste.'ro e
comum, à harrnonla co-

de postura crlstaltna e de IIA Notlcla", de J6inville, enxovalh�do.r e Presidente, Presidir é dirigir a elas- munitária.
.

transparência, porque fru- aqui em JaragUá do Sul. de um slndícato de traba- se que se representa de
to .de Um passado de gló- Ao deixar o cargo, a em- Ihadores de nossa cidade. maneira conciliadora, sob
ria, dê um presente en- -presa editora, do referido A sua função é importan- a forma de negociações
grandeced.or e de ÍJm fu- jornal agraciou-o com uma te, fundamental no rela- cabíveis, justas, oportu
turo tranqüilo, mercê de placa de prata em "reco- cionamento captial-traba nas. Presidir liderados é
Deus e dos 'atributos e do- nhecirnento pela dsdlca- lho, na busca das conquis- demonstrar esforço para
tes pessoaís com que é cão e trabalho à causa da tas sociais, que se alte- obter benefícios, para a

aquinhoado. .
.

.

',' Imprensa" e o festejado' rd�m para melhor na razão classe, alcançando con-

Ferdinando Piske nas- Troféu "O Jornaleiro". '. treta da evolução do quistas de fato.
ceu em' 'Timbó, em 11. de

>

Apenas três/- pessoas, País e da própria socleda-. Promover o confronto
fevereiro de 1923 .. Desde não 'ligadas a atividades de humana como um todo de classes, atirar mentes
os treze anos de idade tra- esportivas têm esta hon- atuante. menos avisadas à sanha
balha para prover '0 pró- .: raria.

'

Se à função de presiden- coletiva, não é bom a

prió sustento, Antes .dis- .
' . .

te é importante, decisiva, quem quer que seja, mui-
so,

.

garoto. dê. tenra idade) Ferdmando Plske fOI o o exercício do cargo, no to menos a presidente de
carregava malas 'e

. engra- primeiro Comandante da caso em foco, deixa a de- sindicato. A verdadeira
xava .sapatös na estação Guarda Mirim de Jaraguá selar, pela postura pública liderança é conquistada"de Videi'rá, pára amealber do Sul, fund�da, pelo. Ro�a- do atacante, por seus pro- não, imposta. A autentici
uns trocados. ry Club; fOI o' prlf!1el!o nunciamentos, pelo trata dade do desempenho é
, Aos 14 anos de . idade prestdente da' Comlssão mento dado aos serne- que dá a medida- para a
era ajudante de earplntel-: Municipal do MOBRAL; Ihantes, pela falta de res- iegititnidade da socleda-
ro em trabalhos de bisca- foi assessor especial do peito para com as pes- d -, .

I
'

I, '

Prefeito Hans Gerhard soas, cujos desllzes e II'n-
e,. JUIZO rmp acave a

te. Depois foi admitido na que todos nós estames
seção de caixaria da fir- Maler, de 1972 a 19?3.· guagem imprópria não au- sujeitos, e que certarnen-
ma dos 'irmãos Fray, os Trabalhou na entao Ele- torizam enxovalhar os ou- d '

d Itromotores �araguá Ltda. tros.
te espencara as aturas

. fundedores de Fraiburgo, a
d d

'. para o chão em que raste-
capital da maçã. . urante cerca e cmco. a- Exercitar direitos e pro- ja o referido cidadão.
...Conseguiu aprender o nos, como redator do jor- mover novas conquistas
pfício. . de 'mecânico ,de nal de empresa "Notícias sociais. não se atinam,
veículos automotores, in- WEG" e Chefe do Depar- coadunam com demissão

. 'dcr.trabathar. num posto tamento de Divulgação e Jmotivada de funcionária
de gasolina em Tlmbó., Publicidade." Foi Gerente em adiantado estado de

. Passou 25 anos. uni da Rádio Jaraguá e., reda- gravidez, denunciada pela
.Qyarto de século de sua tor do "Jornal Falªdo", Imprensa, não desmentida
existência,. servindo

.

ao por,muito tempo. Há 17 pelo autor do ataque ras

Éxército Nacional, galgan- anos Ferdinando. Piske. e. teiro, portanto aceita pas
do, todas as graduaçoes e xerce O' cargo de Secretá-' .sivamente, posto que
pos'tos: soJdado raso; sol- 'rio Executivo da Ass.ocia- • quem cala consente e aca-

.

aadó' qualificado; .cabo; 3.° çãQ Comercial e Industrial ta o dolo.
2.0 e L°' sargento; "sub-te- de Jaraguá do S,uJ e dos Pres.idir uma entidade
ne'nte; 2.°', e 1.0 tenente; Sindicatos patronais dos de classe que reúne or

Cªpit�o de reserva, por segmentos: .. ' Construção- deiros trabalhadores, pela
m�rito ,e direito� Integrou Mobiliário, Metalúrgica, forma associativa de um

a FEB -, Força EXpedicio- MecânicaMaterial Etétrico, sindicato não inclui o di
nária Brasileira, na .2: Vestuário, Alimentação. ieito de'enxovalhar O· no

Guerra Mundial, tendo pa_r- Ferdinando Piske, aos me e a dignidade de
ticipação honrosa no tea- 65 anos de _idade, é mais, quem �quer que seja. Con-'
tra 'de operaçôes daquele muito' mais Jaraguaeilse templa o cargo, quando
conflito, mundial. 'Como do que pessoas que' aqui muito, não só o direito
sargento de um Pelotão nasceram,. sêm c..ontar as mas- sim e especialmente
de, Fuzilei,ros,' lutQu no que, por aqui aportam CO� até, a obrigação de tecer
"�froilt" italiano todos os mo aves de arribação a críticas fundadas e respei-
239 d'ias eni que a FEB a- pregar a desaq(e�la�:tlo", tosas.
tuoli. '. até o término .

da Sua participação na
'

vida O desrespeito, proprIo
guerl'a' na Itália,' ein maio comUnttária de Jaraguá dos inconsequentes, por
d '1�45

.
, do Sul transcende às b'a- óbvio gerâ o desrespeito.e , .

Escreveu um 'livro so-' leias e sandices' de pseu- A presunção de que o uso

f;>re a sua participação na dos líde'res -desprepàrados de vocabulário inadequa
'í." Guerra. Mundial,

. obra, para as lides, que optam do, eivado de malcriação,
de 'reconhecida veracida- pela enxovalhação, ,porque ofensivo, agressivo,' pro
de histórica 6 de apurado pobres de espírito, despi- move seu autor é Jlus6-
toque '.de

-

escritor 'estilis- dos de objetivos, carehtes ria. Surrada máxima popu
ta,' cuja "primeira edição de conceituação· na<'coleti- lar já assevera: é' pos",r·
esgotóu. ,I' ,', vidade. .'

"
> vel uns poucos enganilr a

. UMA MENSAGEM A
VOC� PISKE
Não deixe que a su.etra

de baixo o atinja. Não per
mita

. que falsidades se

transformem adtante
:

em

falsas verdades, deixando
de combatê-Ias. Continue
mos a lutar, juntos, para
elevar, engrandecer, COllS

truír.. pregando a concör
. dia, o entendimento. \ta-
mos varrer a sujeira, c ii
xo, de I)OSSOS quintais.:;A guerra, aqora, não e

tão sangrenta como a
que enfrentaste na Itália,
como Pracinha e herói. A
guerra agora é somente
mais suja; e é tão só. por
isso' que não devemos te
mê-la, Vamos à luta Piske.
Jaragyá do Sul, 24 de

fevereiro de 1988 .

GRUPO DE AMIGOS

ENERGIA: pa'rticipação' elpresarial

ENERGIA COM GOSTO DE CAFE
l...- .- � ._,_____.:.__

A Celesc, junto com a,

Fiesc e Facisc, deflagra
ram um programa para a

busca de alternativas pa
ra dotar Santa Catarina
de maiores

. condíções de
geração própria de ener

gia. Há um quarto de ,sé·
cuIa ,o Estado deixou de
&er incluído no progra
grama de construção de
pequenas e médias ,usi
nas do Ministério das Mi
nas e Energia e hoje é 0-

brigaclö a comprar %'%'
da energia consumida· de
outros Estados, com gran
des dispêndios. Para ré
verter o quadro e dobrar .

, a capacidade de prodlil,;:ão
de energia, o ,presidente

da Celesc, Nogert· Wiest!
conclamou o empresaria
do jaraguaense à' partici
pação, através de uma a

ção conjunta entre o go·
vemo e a iniciativa priva
da.

Nogert vê o quadro
preocupante no setor e

nergético em todo o pa-
i!} e acredita que sdmente'
através da junção de es

forços se consiga ameni-
.

zar' a situação. (Na pági-'
na 6, a cobertura da sole
nidade de assinatura de
contrato' entre Ceiesc e

Alusa, parq construÇão da
növa liriha. de transmis

são).
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